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PRIMER DIUMENGE D’ADVENT  

 

 
 
 
 
 

Estigueu atents ...  
Molt aviat sereu alliberats  
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Feu que conegui, Senyor, les vostres rutes,  
feu que aprengui els vostres camins. 
Encamineu-me en la vostra veritat,  

instruïu-me, 
perquè vós sou el Déu que em salveu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hom sols dedica un temps gratuït i sense pressa a les 

coses o a les persones que estima, i aquí es tracta 

d’estimar Déu que ha volgut parlar. Hom pot aturar-se 

tant temps com calgui amb una actitud de deixebles  

(Papa Francesc)   
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Comentari a la Paraula, UPP Súria  

 
 

Amb l’arribada de l’advent se’ns anuncia 

l’esperança de ser alliberats dels neguits 

d’aquest món. Jesús ve a nosaltres. Déu 

s’introdueix en el món per a acompanyar 

a la persona podent canviar les coses des 

de dintre. Tots necessitem esperança 

però no a qualsevol preu. Tantes vegades 

ens sentim cansats, decebuts, enganyats, 

per tants pensaments que volen imposar-se o falsos messianismes que desitgen manipular-

nos al seu caprici o interès. L’únic que aconsegueixen és que visquem amb l’ai al cor, amb por, 

pensant i creant negativament els desastres que sobrevindran. La instauració del Regne de 

Déu és diferent. Aquí es dóna Ell mateix a favor de la humanitat.  Es fa persona perquè la 

persona pugui dignificar-se en Déu. El seu Amor es converteix en fraternitat,  solidaritat, 

justícia. És l’esperit de les seves Benaurances  pel creixement interior de cada un i la 

transformació del món en la seva pau. Com ens diu l’apòstol Pau en la segona lectura és fer 

créixer fins a vessar l’amor que ens devem els uns als altres. És el plançó nou que dóna 

confiança al poble perquè Ell és el nostre bé.  

Per a fer realitat aquest projecte ens diu Jesús que ens cal estar atents sobre nosaltres 

mateixos. Aquesta és la crida insistent de l’advent. Fer un pas més perquè és  la manera que 

agrada a Déu de comportar-nos. Un temps per a revisar i convertir el nostre ser i fer com a 

cristians. Jesús ens assenyala dues condicions concretes per a avançar: 1) Que l'excés de 

menjar i beure o la preocupació dels negocis no afeixugui el vostre cor. No deixant-nos 

dominar pel poder, la violència i la riquesa,  senyors  d’aquest món,  2) Pregant en tota ocasió 

per a la promoció de totes les virtuts que venen de Déu en la transformació dels cors i 

d’aquest món. 
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HORARIS CELEBRACIONS 

AVUI,  

 

DISSABTE, DIA 27 de novembre de 2021 

2/4 de 6 tarda – Residència Bell Repòs  

8 vespre – Súria  

 

DIUMENGE, DIA 28 de novembre de 2021 

10  matí – Palà de Torroella      

12 migdia – Súria 

 

PROPERA SETMANA 

 

DISSABTE, DIA 4 de desembre de 2021 

2/4 de 6 tarda – Residència Bell Repòs  

8 vespre – Súria  

 

DIUMENGE, DIA 5 de desembre de 2021 

10  matí – Castelladral       

12 migdia – Súria 

 

INTENCIONS DE MISSES 

Dissabte, dia 27, Residència Bell Repòs, 2/4 6 tarda: Jaume Ros Junyent. Paula Farriols 

Reguant. Difunts família Frígola Castro.  

Dissabte, dia 27, Súria, 8 vespre: Fernando Alvarez Reguant. Ramon Esquius Borràs (11 

aniv) i família.   

Diumenge, dia 28, Palà de Torroella, 10 matí: Rosario Auguets Marmi (1 aniv).  

Diumenge, dia 28, Súria, 12 migdia: Diego González Flores (7 aniv) i família Batista 

Flores. Maria Sanllehy Rusiñol (Vida Creixent).  

Dilluns, dia 29, Súria, 7 tarda; Germans José Francisco Funcia Frígola i Jorge Funcia 

Frígola.  

Dimarts, dia 30, Súria, 7 tarda: Maria del Carme Coma Pladellorens.  

Dimecres, dia 1, Súria, 7 tarda: Esposos Osmundo Funcia Diez i Maria Rosa Frígola 

Castro.  

Dissabte, dia 4, Residència Bell Repòs, 2/4 6 tarda: Jaume Ros Junyent. Paula Farriols 

Reguant.  

Dissabte, dia 4, Súria, 8 vespre: M. Angels Serra Casals (1 aniv).  

Diumenge, dia 5, Súria, 12 migdia: Josep Pich Molgosa (8 aniv). Josep Torrades Calvet.  
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VISIÓ PASTORAL 

Un temps nou: Sínode       UPP Súria  

La paraula sínode prové de la unió de 

dos termes grecs, synodos (reunió o 

concili) i hodós (camí). El significat de la 

paraula sínode és aquest caminar junts 

amb Jesucrist i sota el guiatge de l’Esperit 

Sant.  D’aquí que aquest sínode sigui 

anomenat el de la sinodalitat. Per a una 

Església sinodal: comunió, participació, 

missió.  
 

Com diu el Papa Francesc, la finalitat del Sínode es fer que germinin somnis, suscitar 

visions, fer florir esperances, estimular la confiança, embenar ferides, entreteixir 

relacions, aprendre els uns dels altres.  

La pregunta fonamental que guia aquesta consulta al Poble de Déu és ¿Com es realitza 

avui aquest caminar junts en la pròpia Església particular. Quins passos ens convida a 

fer l’Esperit per a créixer en el nostre caminar junts?   
 

Deu són els nuclis temàtics per a aprofundir-ho: 1) Els companys de viatge. Qui som els 

qui caminem Junts? 2) Escoltar. Escoltar és el primer pas, però exigeix tenir una ment i 

un cor oberts, sense prejudicis. 3) Prendre la paraula. Tots estem convidats a parlar 

amb coratge, integrant llibertat, veritat i caritat. 4) Celebrar. Caminar junts només és 

possible sobre la base de l’escolta comunitària de la Paraula i de la celebració de 

l’Eucaristia. 5) Corresponsables en la missió. La sinodalitat està al servei de la missió de 

l’Església, en la qual tots els seus membres estan cridats a participar. 6) Dialogar en 

l’Església i en la societat. El diàleg és un camí de perseverança, que comprèn també 

silencis i patiments, però que és capaç de recollir l’experiència de les persones i dels 

pobles. 7) Amb les altres confessions cristianes. Units per un sol baptisme. 8) Autoritat i 

participació. Quines són les modalitats de treball en equip i de coresponsabilitat? 9) 

Discernir i decidir. En un estil sinodal es decideix pel discerniment, sobre la base d’un 

consens que neix de la comuna obediència a l’Esperit. 10) Formar-se en la sinodalitat. 

L’espiritualitat del caminar junts està destinada a ser un principi educatiu per a la 

formació de la persona humana i del cristià, de les famílies i de les comunitats.   

 

Totes aquelles persones qui vulguin participar-hi que ho comuniquin a la parròquia per 

a ajudar-nos a ser signe d’una Església que escolta, està en camí i es sent necessitada 

de tothom.   
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UNITAT PASTORAL  
Demografia parroquial   

Defunció  El dia 20 de novembre ens deixà per a anar a la Casa del Pare, PILAR MAZOL 

BLANCO, vídua d’Antonio Bel Puertolas, veïna de Palà de Torroella.  

Agraïm  la seva vida entre nosaltres mentre l’encomanem al Pare del cel, i trametem el 

més sentit condol a familiars i amics !  

Virgen del Quinche  A la missa d’avui dissabte preguem a la Mare de l’Equador per a les 

necessitats dels seus fills.  

Creixem amb Jesús   Demà, dilluns, catequesi pels nens i 

nenes de primer any.  

Pastoral de la Salut  Dimarts, dia 30, a les 4 de la tarda, 

als baixos de la rectoria, reunió dels visitadors de 

malalts. 

Equip Discipulat  Reunió dijous, dia 2, a 2/4 de 4 de la 

tarda. 

Equip Litúrgia  Reunió dijous, dia 2, a ¼ de 5 de la tarda,  

 

Pregària comunitària    Dijous, dia 2, a ¾ de 6 de la tarda, a l’església de Súria, Exposició 

del Santíssim i Rosari. 

Equip parroquial   Reunió el proper divendres, dia 3, a partir 

de la Missa de les 7.  

Santa Bàrbara   El proper dissabte, dia 4, a les 12 del migdia, 

Missa  a llaor de santa Bàrbara.  

Càritas   Cap nen sense Reis ! Un any més, convidem a ser 

ajudants dels Reis de l’Orient pels nens i nenes de Càritas. 

Qui desitgeu col·laborar comuniqueu-ho a la parròquia. 

Gràcies !   

Festa de la Puríssima  La Missa en la festa major de Cerarols 

serà a les 11. A Súria, a 2/4 de 1 del migdia.  

Recés d’Advent   Dissabte, dia 11, a les 6 de la tarda, a l’església parroquial de Súria. 

Predica Rui Jordi, seminarista.  
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BISBAT 
 

 

La comissió diocesana de l’Any Ignasià 
 

 

Des de la diòcesi es va constituir una 

comissió diocesana per promoure l’Any 

Ignasià. Aquesta comissió va presentar 

les seves propostes durant la festa de 

sant Pere Claver. Repassem quines son 

aquestes propostes.   

 

El més important en la vida de sant 

Ignasi foren els exercicis espirituals. Per 

aquest motiu s’ofereixen diferents 

fórmules adaptades a la situació de 

cadascú:  

 

- Els exercicis parroquials són una 

proposta  de 5 a 7 dies d’exercicis per 

als fidels de cada parròquia. S’ofereixen 

uns guions perquè puguin ser 

predicats des de la mateixa parròquia.  

 

- Els exercicis anuals per a 

capellans tindran lloc a la Cova Sant Ignasi de Manresa, del 14 al 19 de març 

de 2022 i seran predicats pel P. David Guindulain, sj. 

- Els exercicis anuals per a laics també a la Cova Sant Ignasi de Manresa, del 

23 al 28 de juliol de 2022, predicats pel P. David Guindulain, sj. 

- Els exercicis a la vida ordinària són una metodologia diferent amb 

acompanyament personal, pregària diària i tres recessos durant l’any. 

 

També hi han altres recursos pastorals per viure l’Any Ignasià com ara la pel·lícula 

sobre sant Ignasi i alguns llibres. Més informació a la web del bisbat. 
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Testimonis d’esperança enmig del nostre món 

Glossa Bisbe Romà Casanova  
 

 

 

 

Una imatge que expressa amb claredat l’Advent i, 

en el fons tota existència cristiana és la d’una 

llàntia encesa. Una d’aquelles d’oli, enmig de la 

nit i, fins i tot, a la intempèrie. Perquè els cristians 

som cridats a ser testimonis d’esperança enmig 

del nostre món. De fet, l’esperança és la virtut 

teologal —per tant, que té relació amb Déu— 

que posa en els nostres cors la certesa que el 

que coneixem per la fe i vivim per la caritat 

s’acomplirà. I, encara que pogués semblar una virtut secundària, és de vital importància, 

perquè la certesa de la realització de les promeses del Senyor ens dona la força per a 

continuar caminant, malgrat tantes i tantes contrarietats que trobem.  
Aquesta esperança, malgrat tot el que pugui succeir-nos, és la flama de la llàntia; la qual, 

encara que petita i assetjada pel vent, és manté encesa. Moltes són les realitats que intenten 

apagar la flama ardent de l’esperança. Cada un de nosaltres podria repassar en el seu cor què 

és el que vol fer morir l’esperança, a més de tot el que en la cultura dominant va ofegant la 

petita flama. Hi ha corrents de pensament que limiten els nostres horitzons, duent-nos a 

entendre la vida de manera immanentista i hedonista: no hi ha més enllà, tot acaba en aquest 

món, i, per tant, el més important és viure amb fruïció el present, amb més i més coses fútils i 

experiències diverses. Aquesta visió de l’existència humana nega el futur, el que compta és el 

present que s’ha de viure intensament. 

Els seguidors de Crist, enmig de la nit de les ideologies dominants, som cridats a ser 

testimonis que hi ha quelcom més, infinitament més, del que ens volen fer pensar. Nosaltres 

tenim Jesucrist, que és la nostra esperança viva. En ell tenim la certesa d’aquell amor que no 

mor mai. Aquell amor que és més fort que la mort. L’esperança que ens dona la certesa que 

el Senyor mai no ens oblidarà, a tots i cada un de nosaltres, els homes i dones que vivim en el 

món. Aquesta és la gran esperança que manté les nostres petites esperances de cada dia. En 

paraules de Benet XVI: «Aquesta gran esperança només pot ser Déu, que abraça l’univers i 

que ens pot proposar i donar el que per nosaltres mateixos no podríem aconseguir [...]. Déu 

és el fonament de l’esperança; però no qualsevol déu, sinó el Déu que té un rostre humà i 

que ens ha estimat fins a l’extrem, a cadascú en particular i a la humanitat en el seu conjunt» 

(Spe salvi, 31). 


